Komunikat
dot. zawodów spinningowych z łodzi „Puchar Rybnika – 03.11.2019r.
Okręg PZW w Katowicach zaprasza na kolejną edycję cyklu zawodów spinningowych z łodzi
organizowanych na zb. Rybnik w tym roku zawody odbędą się na tzw. ,,Żywej rybie”.

Zgłoszenia drużyn i opłaty startowe będą przyjmowane w terminie do
30 października 2019 r.
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, skład osobowy i numery kart
wędkarskich.
Liczba uczestników ograniczona. O wpisaniu na listę startową decyduje kolejność
zgłoszeń na e-mail rybnik@pzw.com.pl . Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie
wpisania go na listę startową.
Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia należy dokonać opłaty startowej na
konto Okręgu PZW w Katowicach : 87 1020 2313 0000 3902 0120 1557
z podaniem terminu zawodów i nazwy drużyny i przesłać potwierdzenie wpłaty.
Startowe wynosi 200 zł. od drużyny. Oprócz startowego uczestnicy pokrywają
koszty licencji uprawniających do startu w zawodach na łowisku Rybnik w
wysokości 5 zł/dzień (z wyjątkiem posiadaczy licencji rocznych lub okresowych).
Opłat za licencje dla osób niezrzeszonych należy dokonać na konto Okręgu
z dopiskiem: zezwolenie na łowisko Rybnik - 1 dzień – osoba niezrzeszona – data
03.11.2019 r. Zezwolenie zostanie wydane na zbiórce.
Członkowie PZW będą mogli dokonać opłat za licencje na miejscu.
Następne planowane terminy zawodów to: 10, 17 lub 24 listopada 2019 r.
W załączeniu regulamin zawodów i informacje organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy

Regulamin Drużynowych Spinningowych Zawodów Wędkarskich z Łodzi
- łowisko Rybnik, 03-11-2019 r.
1. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji drużynowej. Drużyna składa się z 2 osób.
2. Teren zawodów - zbiornik główny Elektrowni Rybnik z wyłączeniem miejsc
obojowanych na zbiorniku oraz strefy tzw. zrzutu ciepłej wody w pasie szerokości 200
m, od łowiących wędkarzy na brzegu 100 m, od pozostałych urządzeń
hydrotechnicznych 50 m.
3. Dokładniejszy opis terenu zawodów zostanie przedstawiony przez sędziego.
4. Wodowanie łodzi od godziny 500 – 700na Wydziale Utrzymania Technicznego przy
zaporze głównej zbiornika Rybnik.
5. Zawody zostaną rozegrane w jednej 6,5 godzinnej turze + 30 minut na spłynięcie.
6. Podczas zawodów zabrania się używać żywych i martwych przynęt oraz ich części,
łowić metodą trolingową , oraz używać kwoka.
7. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie przez pełnoletnich zawodników
zarejestrowanej do amatorskiego połowu ryb 3 osobowej łodzi (2 zawodników na
łodzi).
W związku z możliwością wystąpienia gęstej mgły, zaleca się wszystkim
zawodnikom posiadanie kompasu lub GPS.
8. Łódź musi być wyposażona w środki ratunkowe – koło ratunkowe na 2 osoby,
kamizelki ratunkowe dla każdej osoby.
9. Właściciel lub kierownik łodzi odpowiada za bezpieczeństwo osób będących pod jego
opieką.
10. Osoby nie umiejące pływać łowią w kamizelce ratunkowej.
11. Organizator zezwala na używanie wyłącznie silników elektrycznych przywiezionych
przez zawodników z własnymi łodziami.
12. Wymiary ochronne ryb i punktacja w zawodach:
- szczupak do 50 cm - 750 pkt, za każdy centymetr dodatkowo 50 pkt.
- sandacz do 50 cm - 750 pkt, za każdy centymetr dodatkowo 50 pkt.
- sum
do 70 cm - 700 pkt, za każdy centymetr dodatkowo 70 pkt.
- okoń
do 20 cm - 90 pkt, za każdy centymetr dodatkowo 20 pkt.
- boleń
do 40 cm – 400 pkt, za każdy centymetr dodatkowo 50 pkt.
Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej od określonego dla niej
wymiaru ochronnego.
a) za komplet uważa się 13 szt. największych złowionych ryb w/w gatunków.
b) ryby zgłaszane są sędziom bezpośrednio po złowieniu i przechowywane w stanie
żywym w siatkach, do zmierzenia ich przez sędziów.
c) ryby nieżywe nie będą zaliczane do punktacji w zawodach i przechodzą na
własność organizatora zawodów.
d) za złowienie kompletu ryb nie przyznaje się punktów dodatkowych, liczy się
łączna suma punktów za złowione ryby.
Zawody rozgrywane są w formule „No Kill” – bez prawa zabierania złowionych
ryb.
13. Zawodnik oprócz opłaty startowej musi posiadać:
- kartę wędkarską
- licencję na łowisko „Rybnik ”
- siatkę wyposażoną w obręcze do przetrzymywania ryb.
- kamizelkę odblaskową (jak „samochodowa”) – do sygnalizacji złowienia ryb.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać u kolegi Piotra Gołdy tel. 602 336 253.
15. Pozostałe ustalenia zostaną podane na odprawie w dniu zawodów.

16. Organizator wyłącza odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, zastrzega
możliwość zmiany regulaminu, odwołania zawodów w przypadku trudnych warunków
atmosferycznych lub małej liczby zawodników.
17. Brak możliwości pozostawienia sprzętu pływającego na terenie miejsca zbiórki.
18. Nagrody przyznajemy za największą liczbę punktów za złowione ryby i największą
rybę.
19. Uczestnicy zawodów mogą być zdyskwalifikowany za:
- bycie pod wpływem środków odurzających,
- przedstawienie ryby niewymiarowej,
- rażące naruszenie regulaminu zawodów,
- brak wyposażenia łodzi w środki ratunkowe,
- niestosowanie się do poleceń organizatora i sędziego.
20. Udział w zawodach może być rejestrowany, jest dobrowolny i oznacza akceptację
regulaminu zawodów.

